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203. N ař íz e n í v l á d y o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti
204. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému
ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů
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203
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. června 2010
o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti

§1

shodná s činností stanovenou pro více vojenských
hodností, přísluší vojákovi z povolání vyšší vojenská
hodnost, pokud splnil podmínku doby výkonu služby ve vojenské hodnosti podle jiného právního předpisu1).

Seznam činností vojáků z povolání stanovených
pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti je
uveden v příloze k tomuto nařízení.

§3

Vláda nařizuje podle § 6 odst. 7 zákona č. 221/
/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona
č. 272/2009 Sb.:

§2
Vykonává-li voják z povolání činnost, která je

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc., v. r.
Místopředseda vlády a ministr obrany:
MUDr. Barták v. r.

1

) § 8 odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb. a zákona č. 272/2009 Sb.
Část první, čl. II, bod 4 zákona č. 272/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve
znění pozdějších předpisů.
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204
VYHLÁŠKA
ze dne 11. června 2010,
kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla
k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění
zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb.:

) Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V příloze v položce 2.1.3 se za písmeno b)
vkládá nové písmeno c), které zní:

Čl. I
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb. a vyhlášky
č. 259/2007 Sb., se mění takto:
1. V příloze v položce 2.1.3 písmeno b) včetně
poznámky pod čarou č. 3 zní:
„b) váhy tř. 0,5; 1 a 2 pro vážení silničních
vozidel za pohybu pro stanovení sankcí,
poplatků, tarifů a daní; pro nízkorychlostní kontrolní vážení podle zvláštního
právního předpisu3); pro vážení písku,
přírodního kameniva, tuhého komunálního odpadu, recyklovaných materiálů,
stavební suti, minerálních a lámaných materiálů a vážení malty a betonu u jejich
výrobců a přepravců

3

1 rok

„c) váhy pro vysokorychlostní kontrolní vážení silničních vozidel za pohybu podle
zvláštního právního předpisu3) s relativní
chybou měření menší nebo rovnou ± 5 %
pro celkovou hmotnost vozidla a ± 11 %
pro zatížení na nápravu“.

1 rok

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d)
a e).
3. V příloze se položka 2.4.2 zrušuje.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011 s výjimkou bodu 3, který nabývá účinnosti dnem
jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Tošovský v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 9. června 2010,
kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona
č. 179/2006 Sb.:
Čl. I
Změna vyhlášky o některých dokladech o vzdělání
Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech
o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 489/2006 Sb. a vyhlášky č. 63/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 3 písmeno c) zní:
„c) vysvědčení o absolutoriu a diplomu o absolutoriu
v konzervatoři, vzory vysvědčení o maturitní
zkoušce žáků, kteří měli řádně ukončit střední
vzdělávání maturitní zkouškou před 1. zářím
2010, jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce,“.
2. V § 1 odst. 3 se na konci písmene d) nahrazuje
tečka čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) vysvědčení o maturitní zkoušce žáků, kteří řádně
ukončí střední vzdělávání maturitní zkouškou po
1. září 2010, jsou uvedeny v příloze č. 8a k této
vyhlášce.“.
3. V § 3 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou
č. 5 a 7 zní:
„(4) Pokud škola, která vydala prvopis, již neexistuje, vydá stejnopis postupem podle odstavců 2 a 3
škola, která ukládá její dokumentaci, nebo jiná škola
poskytující vzdělávání v tomtéž nebo podobném oboru
vzdělání, pokud jí žadatel o vystavení stejnopisu vysvědčení předloží kopie dokladů, na jejichž základě
lze stejnopis vydat, pořízené podle zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů5) nebo
ověřené podle zákona o ověřování7).
5

) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7

) Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 3 odstavec 6 včetně poznámek pod čarou
č. 5a a 5b zní:
„(6) Pokud se stejnopis vydává z důvodu změny
jména, příjmení nebo rodného čísla, uvede se na stejnopisu jméno a příjmení žadatele a jeho rodné číslo podle
stavu ke dni vydání stejnopisu. K žádosti o vydání stejnopisu se přiloží prvopis vysvědčení, výučního listu
nebo diplomu o absolutoriu a doklady o změně jména,
příjmení a rodného čísla. Změna jména nebo příjmení
se dokládá rozhodnutím příslušného správního úřadu
o povolení změny jména a příjmení5a), popřípadě jeho
úředně ověřeným opisem. Změna rodného čísla se dokládá v souladu s jiným právním předpisem5b).
5a

) § 74 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

5b

) § 15 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 161/2006
Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.“.

5. V přílohách č. 1 až 3 ve vzorech tiskopisů vysvědčení v polském jazyce se slovo „Sprawowanie“ nahrazuje slovem „Zachowanie“.
6. V příloze č. 1 ve vzorech tiskopisů Vysvědčení
list A 1. stupeň předměty – polské a Vysvědčení list A
1. stupeň – polské, v příloze č. 2 ve vzorech tiskopisů
Vysvědčení list A 2. stupeň předměty RVJ – polské,
Vysvědčení list A 2. stupeň – polské a Vysvědčení
list A 2. stupeň předměty – polské se slova „Uwaga:
Świadectwo – arkusz A jest ważne samodzielnie, pod
warunkiem, że ocenę wyników kształcenia ucznia
wyrażono tylko stopniami ze skali ocen. Ocenę slovną
wyników kształcenia ucznia w jednym lub z kilku
przedmiotach obowiązkowych, nadobowiązkowych
i kółek zainteresowań zaznacza się w Świadectwie –
arkusz B, który w tym przypadku jest nieoddzielna
częścią składową świadectwa – arkusz A.“ nahrazují
slovy „Uwagi: Świadectwo – arkusz A – jest ważne
samodzielnie, pod warunkiem, że ocenę wyników
kształcenia ucznia wyrażono tylko stopniami ze skali
ocen. Ocenę opisową wyników kształcenia ucznia
z jednego lub z kilku przedmiotów obowiązkowych,
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nadobowiązkowych i kółek zainteresowań zaznacza
się w Świadectwie – arkusz B, który w tym przypadku jest nieoddzielną częścią składową świadectwa
– arkusz A.“.

14. V příloze č. 3 ve vzorech tiskopisů vysvědčení
v polském jazyce se slova „Ocena wyników nauczania
wyražzonych stopniami“ nahrazují slovy „Ocena wyników nauczania wyrażona opisowo“.

7. V přílohách č. 1 a 2 ve vzorech tiskopisů vysvědčení v polském jazyce se slova „Opuszczone
lekcje“ nahrazují slovy „Opuszczone godziny lekcyjne“.

15. V příloze č. 3 ve vzorech tiskopisů vysvědčení
v polském jazyce se slova „Liczba opuszczonych
lekcji“ nahrazují slovy „Liczba opuszczonych godzin
lekcijnych“.

8. V přílohách č. 1 a 2 ve vzorech tiskopisů vysvědčení v polském jazyce se slova „nie usprawiedliwione“ nahrazují slovem „nieusprawiedliwione“.
9. V přílohách č. 1 a 2 ve vzorech tiskopisů vysvědčení v polském jazyce se za slovy „Przedmioty
nadobowiązkowe“ vkládá čárka.
10. V přílohách č. 1 a 2 ve vzorech tiskopisů vysvědčení v polském jazyce se slova „Ocena wyników
nauczania wyrażonych stopniami i opisowo“ nahrazují
slovy „Ocena wyników nauczania wyrażona stopniami
klasyfikacji oraz oceną opisową“.
11. V přílohách č. 1 a 2 ve vzorech tiskopisů vysvědčení v polském jazyce se slova „SKALA OCEN
ZACHOWANIA I POSTĘPÓW (W PRZEDMIOTACH OBOWIĄZKOWYCH I NADOBOWIĄZKOWYCH)“ nahrazují slovy „SKALA OCEN Z ZACHOWANIA I Z POSTĘPU (W PRZEDMIOTACH OBOWIĄZKOWYCH I NADOBOWIĄZKOWYCH)“.
12. V přílohách č. 1 a 2 ve vzorech tiskopisů vysvědčení v polském jazyce se slova „otrzymał (a) promocję z odznaczeniem“ nahrazují slovy „otrzymał (a)
promocję z wyróżnieniem“.
13. V příloze č. 3 ve vzorech tiskopisů vysvědčení
v polském jazyce se slova „z tego nie usprawiedliwiono“ nahrazují slovy „z tego nieusprawiedliwionych“.

16. V příloze č. 3 ve vzorech tiskopisů vysvědčení
v polském jazyce se slova „z tego nie usprawiedliwiono“ nahrazují slovy „z tego nieusprawiedliwionych“.
17. V příloze č. 3 ve vzorech tiskopisů vysvědčení
v polském jazyce se slova „Uznane wyksztalcenie
osiagniete poprzednio“ nahrazují slovy „Udowodnione
i uznane wykształcenie osiągnięte wcześniej“.
18. V příloze č. 3 ve vzorech tiskopisů vysvědčení
v polském jazyce se slova „Przynaleznost panstwowa“
nahrazují slovem „Obywatelstwo“.
19. V příloze č. 7 ve vzoru tiskopisu diplomu
absolventa vyšší odborné školy se slova „(zkráceně
„DiS“).“ nahrazují slovy „zkráceně „DiS.“)“.
20. V příloze č. 8 se slova „Vzory tiskopisů podle
§ 1 odst. 3 písm. c) a § 5 odst. 2 písm. c) Vysvědčení
o absolutoriu, diplom o absolutoriu v konzervatoři
a vysvědčení o maturitní zkoušce“ nahrazují slovy
„Vzory tiskopisů podle § 1 odst. 3 písm. c) Vysvědčení
o absolutoriu, diplom o absolutoriu v konzervatoři
a vysvědčení o maturitní zkoušce žáků, kteří měli řádně
ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou před
1. zářím 2010“.
21. Za přílohu č. 8 se vkládá nová příloha č. 8a,
která zní:
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„Příloha č. 8a k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

Vzory tiskopisů podle § 3 písm. e)
Vysvědčení o maturitní zkoušce
Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy – líc a rub
Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující praktickou zkoušku – líc a rub
Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující dějiny výtvarné kultury – líc a rub
Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce – líc a rub
Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce se souhlasem MŠMT – líc a rub
Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy – líc a rub – polské

Částka 68

Sbírka zákonů č. 205 / 2010

Strana 2307

Strana 2308

Sbírka zákonů č. 205 / 2010

Částka 68

Částka 68

Sbírka zákonů č. 205 / 2010

Strana 2309

Strana 2310

Sbírka zákonů č. 205 / 2010

Částka 68

Částka 68

Sbírka zákonů č. 205 / 2010

Strana 2311

Strana 2312

Sbírka zákonů č. 205 / 2010

Částka 68

Částka 68

Sbírka zákonů č. 205 / 2010

Strana 2313

Strana 2314

Sbírka zákonů č. 205 / 2010

Částka 68

Částka 68

Sbírka zákonů č. 205 / 2010

Strana 2315

Strana 2316

Sbírka zákonů č. 205 / 2010

Částka 68

Částka 68

Sbírka zákonů č. 205 / 2010

Strana 2317

Strana 2318

Sbírka zákonů č. 205 / 2010

Částka 68

Částka 68

Sbírka zákonů č. 205 / 2010

Strana 2319

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2010.

Ministryně:
PhDr. Kopicová v. r.
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Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso
s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy
zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná,
Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na
tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

